
 

Sport-Extra 
Granulat 10 mm 

SPORT EXTRA to zbilansowana pasza dla koni wyczynowych, w formie wysokoenergetycznego granulatu. Składa się 
tylko z naturalnych składników. Zawiera kompleks witaminowo-mineralny. Pasza została stworzona dla koni 
sportowych w intensywnym treningu. Granulat poprawia wygląd sierści i wytrzymałość kopyt, a minerały i 
witaminy regenerują i odżywają konie, które tracą masę ciała ze względu na stres. 

 Poprawia odporność organizmu (cynk, witaminy i kwasy tłuszczowe omega 3 i 6), 
 Dedykowana koniom poddawanym intensywnym obciążeniom, 
 Białko lekkostrawne, o bardzo dobrej jakości, 
 Nasiona lnu poprawiające wygląd sierści wyglądu sierści. 

Zawiera : jęczmień, owies płatkowany, grysik kukurydziany, ziarna 
soi, pszenica, melasa cukrowa, nasiona lnu, olej sojowy, wapno 
paszowe, monocal, propionian wapnia, chlorek sodu. 

Worek:  20kg 
Okres ważności: 6 miesięcy 

Zalecane dla: 

 Koni poddawanych dużym obciążeniom. 
 Koni w treningu sportowym. 
 Koni crossowych. 
 Koni rajdowych. 
 Koni poddawanych treningom wytrzymałościowym. 

Nie zalecana dla: 

 Koni lekko i średnio pracujących. 

Dawkowanie: 

Dawka dla koni powinna być dostosowana do rasy, wieku i rodzaju 
wykonywanej pracy: 

 jako dodatek do owsa : 0,2-0,4 kg na 100 kg masy ciała na 
dzień, przy bardzo mocnych treningach 0,4-0,6 kg na 100kg 
masy ciała. 

Można podawać na mokro w proporcji 1:2 (pasza- płyn). 

Polecamy podzielić na 3-5 porcji.  

Koń musi mieć stały dostęp do czystej, pitnej wody. 
Koń powinien mieć stały dostęp do dobrej jakości pasz objętościowych.  

 
 

 

Poziomy przybliżone : 

Białko surowe % 11,6 
Tłuszcz surowy % 5,3 
Włókno surowe % 8 
Popiół surowy % 7,8 
Energia Strawna 
MJ/kg 

12.9 

Wapń % 1,1 
Fosfor % 0,6 
Skrobia i cukry% 38 

Biotyna (mg) 0,36 
Selen (mg) 0,587 
Cynk (mg) 222 
Żelazo (mg) 214 
Miedź (mg) 55 
Magnez (g) 3,4 
Sód (g) 4 
Jm Vit A IE / kg 18000 
Jm Vit D3 IE / kg 3000 
Jm Vit E IE / kg 300 
Vrep g/kg 85 
Energia EWPa Unit/kg 0,89 

 


